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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานอนิชอน (บริการ Snack บนเคร่ือง) 

19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคานเ์ตอร์สายการบิน Jin Air LJ โดยมีเจา้หนา้ท่ี
บริษทัคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

22.25 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอินชอน โดยเท่ียวบิน LJ 004 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอินชอน (บริการ Snack บนเคร่ือง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่ น - อิบารากิ น ้าตกเยือกแขง็ฟุคุโรดะ – เซนได ถนนชอ้ป
ป้ิงอิจิบงัโจ - แช่ออนเซ็น 

 

 

บุฟเฟ่ต์
ชาบู 

APA Villa Hotel Sendaieki-
Itsutsubashi หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. หมู่บา้นกินซงัออนเซ็น - เทือกเขาซาโอะ กิจกรรมลานหิมะ ขึ้นกระเชา้ลอยฟ้า 

ชมสโนวม์อนสเตอร์ 
   

Comfort Hotel Koriyama 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
4. ทะเลสาบสวรรคอ์ินะวะชิโระ ปราสาทนกกระเรียน สถานีรถไฟยโูนคามิออน

เซ็น หมู่บา้นโออูจิจูคุ หนา้ผาลา้นปี - เมืองมรดกโลกนิกโก ้ 
   

Itoen Hotel New Sakura 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. ถ่ายรูปสะพานชินเคียว ศาลเจา้โทโชกุ - โตเกียว ยา่นอากิฮาบาระ Sega Arcade - 

ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรีชินจุกุ ดิสนียช็์อป 
  แนะน า Hotel Welco Narita หรือ

เทียบเท่า 

★★★ 
6. ตลาดปลาสึกิจิ - วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ยา่นฮารา

จุกุ ศาลเจา้เมจิ ชอ้ปป้ิงชิบูยา่ (หากตอ้งการเที่ยวดิสนียแ์ลนดก์รุณาแจง้ในวนัจอง
ก่อนเตม็เพ่ิม 3,999บ. เด็ก4-11ปี 2,999บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง 8.00-18.00) 

 แนะน า แนะน า Hotel Welco Narita หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
7. ท่าอากาศยานนาริตะ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

ขาไป 
LJ 004 BKK - ICN  เวลา 22.25น. – 05.40น. 

LJ 201 ICN - NRT เวลา 07.30น. – 10.00น. 

ขากลบั 
LJ 202 NRT - ICN  เวลา 11.00น. – 14.00น. 

LJ 003 ICN - BKK เวลา 17.50น. – 21.10น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 15 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 650 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่น - อบิาราก ิน ้าตกเยือกแข็งฟุคุโรดะ – เซนได ถนนช้อปป้ิงอิจิบังโจ – แช่ออนเซ็น 

05.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน LJ 201 

10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

เดินทางสู่ อิบาราก ิ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ชม น ้าตกเยือกแขง็ฟุคุโรดะ เป็นน ้าตก 1 ใน 3 ท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่ น เม่ือมองจากระยะไกล 

น ้าตกจะมีลกัษณะเหมือนสายน ้าสีขาวท่ีร่วงลงมาอยา่งแผว่เบา เม่ือใกลเ้ขา้มาจะเห็นเป็นน ้าตกกระทบพ้ืนอยา่งรุนแรง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู เซ็ทบ๊อกเบนโตะ 

เดินทางสู่ เซนได (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ถนนช้อปป้ิงอิจิบังโจ ถนนละลายทรัพยท่ี์ใครๆ ก็ตอ้งมาลม้ละลายกนัท่ีน่ี ประกอบไป

ดว้ยถนนหลายสายเช่ือมหากนั โดยมีห้างสรรพสินคา้ ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ร้านคา้ เเล  ะร้านอาหารเรียงรายตลอดเส้นทางกว่า 100 ร้าน  

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนูบฟุเฟ่ต์ชาบู หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียน

โลหิต และใหผ้ิวพรรณสวย (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไมค่วรเกิน 1 ชัว่โมง) 

 พกั APA Villa Hotel Sendaieki-Itsutsubashi หรือเทียบเท่า 



Day 3 หมู่บ้านกนิซังออนเซ็น - เทือกเขาซาโอะ กจิกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) ขึน้กระเช้าลอยฟ้า ชมส

โนว์มอนสเตอร์ (ตอ้งการขึ้นกระเชา้กรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 1,490บ. เด็ก3-6ปี 990บ./ท่าน เวลาชม 1 ชม.) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หมู่บ้านกนิซังออนเซ็น หมู่บา้นออนเซ็นในปัจจบุนัสร้างขึ้นหลงัเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 บรรยากาศของหมูบ่า้นท่ีเรียง

รายไปดว้ย เรียวกงั ไมเ้ลียบแม่น ้ายงัคงมีให้เห็นกนัอยูจ่นถึงทุกวนัน้ีโดยไม่เปล่ียนแปลงมาตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมสร้าง เราจึงสามารถเพลิดเพลินกบั

การชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ภายในกินซนัออนเซ็นแห่งน้ีไดอ้ยา่งชิลๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นภูเขาไฟท่ีตั้งอยูเ่ป็นแนวกนัพรมแดนระหว่าง Yamagata กบั Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจงัหวดัยา

มากาตะ มีแหล่งน ้าพุร้อนซาโอะซ่ึงมีความเป็นกรดสูง ช่วงฤดูหนาวซาโอะออนเซนจะกลายเป็นสกีรีสอร์ท ขึน้กระเช้าลอยฟ้า (ตอ้งการขึ้น

กระเชา้กรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 1,490บ. เด็ก3-6ปี 990บ./ท่าน เวลาชม 1 ชม.) เพื่อช่ืนชมความมหศัจรรยข์องสายลมจากไซบีเรียท่ีพดัพาหิมะ

มาปกคลุมตน้สนจ านวนมาก เกาะเป็นผลึก น ้าแขง็ก่อตวัเป็นรูปร ่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงท าใหถู้กกล ่าวขวญักนัว่าเป็น “SNOW 

MONSTER” หรือ ปีศาจหิมะ ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินกบัการถา่ยรูป SNOW MONSTER อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกบั กิจกรรมลาน

หิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Comfort Hotel Koriyama หรือเทียบเท่า  

https://matcha-jp.com/th/2553


Day 4 ทะเลสาบสวรรค์อินะวะชิโระ ปราสาทนกกระเรียน สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น หมู่บ้านโออูจิจูคุ หน้าผาล้านปี - 

เมืองมรดกโลกนิกโก้  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทะเลสาบอินาวาชิโระ เป็นทะเลสาบใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของญ่ีปุ่ น ลกัษณะเดน่ของทะเลสาบน้ีคือความใสของน ้าทะเลสาบท่ีมีเพียงไม่ก่ีแห่งใน
โลก ซ่ึงความใสของผืนน ้าน้ีถูกเรียกกนัในอีกช่ือหน่ึงคือ "เทงเคียวโกะ (Tenkyo-ko)" ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีมีเป็ดด าจ านวนมากอพยพมา
ริมทะเลสาบและมีภาพสะทอ้นของภูเขาบนัไดปรากฏอยูบ่นผิวน ้าดว้ย ความสวยงามน้ีท าให้เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ "กระจกแห่งสวรรค"์ 

ปราสาทนกกระเรียน (ถ่ายภาพด้านนอก) ปราสาทท่ีเห็นในปัจจุบนัถูกสร้างต่อเติมมาหลายต่อหลายคร้ังตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 – 17 ปราสาทสึ

รุกะเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ให้ไดร้ะลึกถึงต านานกว่า600ปี ถึงความกลา้หาญของเหลา่ซามูไรกลุ่มสุดทา้ยแห่งญ่ีปุ่ น ท าให้

ปราสาทแห่งน้ีมีช่ือเสียงทั้งในเร่ืองความสวยงามและความแขง็แกร่งท่ีสุดแห่งหน่ึงของโทโฮคุ อีกทั้งยงัถูกเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ปราสาท

ท่ีสวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่ น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่ นท่ีมีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ีปุ่ นโบราณ ไฮไลทอ์ิสระให้

ท่านเพลิดเพลินกบัการแช่เทา้ผอ่นคลายตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซ็นเทา้ท่ีสถานีแห่งน้ี 

หมู่บ้านโออุจิ จูคุ ถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงราย ในสมยัเอโดะ เม่ือ พ.ศ.2524 

หมู่บา้นโออุจิจคูุไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจบุนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จคูุ

ไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พ้ืนเมือง ร้านอาหาร  



หน้าผาล้านปี ท่ีถูกกดัเซาะกร่อนเป็นเวลานานหลายลา้นปี จนกลายเป็นรูปร่างเจดียห์นา้ผาหินหนา้ตาสวยงามอยา่งปัจจบุนั ทิวทศัของท่ีน่ี

ช่วงเวลาใบไมเ้ปล่ียนสี มีสะพานให้เดินไปยงัฝ่ังตรงขา้มดว้ย เม่ือเวลาแสงแดดส่องลงบนพ้ืนน ้าสะทอ้นความสวยงามของธรรมชาติ 

น าท่านสู่ เมืองมรดกโลกนิกโก้ เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Itoen Hotel New Sakura หรือเทียบเท่า  

  



Day 5 ถ่ายรูปสะพานชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ - โตเกยีว ย่านอากฮิาบาระ Sega Arcade - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รีชินจุกุ ดิสนีย์ช็อป 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปสะพานชินเคียว เป็นส่ิงปลูกสร้างของศาลเจา้นิกโกฟุ้ตาระซาน และเป็นสะพานท่ีท าจากไมท่ี้เคลือบดว้ยยางไม ้(สีแดง) เหนือ

แม่น ้าไดยากาวะ นอกจากน้ียงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1999 สะพานมีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7.4 เมตร และสูง 10.6 เมตร

จากผิวน ้า  

ศาลเจ้าโทโชกุ ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กบัเทพแห่งแสงสว่าง ทั้งยงัเป็นท่ีพ านกัอาศยัท่ีสุดทา้ยของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ท าให้กลายเป็นวดั

เก่าแก่ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองนิโกอ้นัมีความส าคญักบัประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่ นมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ในตอนแรกนั้นบริเวณศาลเจา้แห่งน้ีถูกใชเ้ป็น

สถานท่ีส าหรับฝ่ังศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้างอาคารและขยายศาลเจา้เพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญ่อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนันัน่เอง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 เดินทางสู่ โตเกียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ย่านอากิฮาบาระ เป็นสถานท่ีส าคญัในฐานะ Sega Arcade คือ เป็นศูนยเ์ล่นเกมอาร์เคดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลกของค่าย Sega หน่ึงในยกัษใ์หญ่วงการวิดีโอเกมของโลก ศูนยเ์ล่นเกมอาร์เคดท่ีเป็นศูนยวิ์ดีโอเกมและการ์ตนูอนิเมะแห่งน้ี อยู่

ในอาคาร Sega Akihabara Building 2 ท่ีอยูท่างใตข้องยา่น Akihabara ของกรุงโตเกียว เป็นท่ีรวมของเทคโนโลยีใหม่ๆ และเน้ือหา (Content) 

ใหม่ๆ ของวิตีโอเกม และมีบรรยากาศท่ีเหมือนอยูใ่นดินแดนมหศัจรรยส์ าหรับแฟนๆ  

ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รีชินจุก ุยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงขึ้นช่ือในโตเกียว แหล่งรวมช้

อปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินด่ืมและร้านอาหาร

หลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือ เมืองชินจูกุยงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิง การเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงในนั้นก็คือการถือก าเนิด

ของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟลก็ชิปสโตร์แห่งใหมข่อง Disney Store ท่ีใหญท่ี่สุดในญ่ีปุ่ น  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

พกั Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่า 



Day 6 ตลาดปลาสึกจิิ - วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี - ย่านฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ ช้อปป้ิงชิบูย่า  
 (หากต้องการเท่ียวดิสนีย์แลนด์กรุณาแจ้งในวันจองก่อนเต็มเพิม่ 3,999บ. เด็ก4-11ปี 2,999บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง 8.00-18.00) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลาสึกิจ ิเป็นตลาดปลาและตลาดขายส่งท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยปริมาณการคา้ขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตนัต่อวนั แมต้ลาดปลาสึกิจิ

จะเป็นตลาดขายส่งอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือเป็นอยา่งมากส าหรับ

นกัท่องเท่ียว ทั้งการเปิดให้เขา้ชมการประมูลปลาทูน่าตอนเชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายท่ีรอให้นกัท่องเท่ียวไดม้าล้ิม

ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายท่ีสามารถซ้ือไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 

วัดอาซากุสะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเดน่ เป็นจดุถ่ายรูปห้ามพลาดของคนท่ีมาเที่ยวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนั

จนติดปากว่าวดัอาซากุสะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดักเ็ป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  



ถนนนากามิเสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัว่า ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะว่าสายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ี

รับรองว่าถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุสะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถว่ิงเขา้สู่พ้ืนท่ี

ภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศันข์อง 

“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วดัอาซากุสะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ

เอะโดะ 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

https://www.talonjapan.com/sensoji-temple/


ย่านฮาราจูกุ เป็นยา่นท่ีขึ้นช่ือในดา้นแฟชัน่ และ เป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรคแ์ฟชัน่ชนิดต่างๆท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงมีช่ือเสียงไปทัว่

โลก ตั้งอยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือสักการะพระจกัรพรรดินีแห่งยคุเมจิ ท่ีครองราชย ์ในสมยัปี 1867-1912 หลงัจากท่ีพระจกัรพรรดิเมจิ

ส้ินพระชนม ์ผูค้นในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องท่ีอยากจะสร้างศาลเจา้เพ่ือใชสั้กการะพระจกัรพรรดิเมจิ 



ย่านชิบูย่า ถือไดว่้าเป็นศนูยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งช้

อปป้ิง ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านคา้ รวมทั้งช็อปของแบรนดด์งัอยูม่ากมาย 

นอกจากนั้นแลว้ก็ยงัมีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงอยา่งครบครัน มีผูค้นทั้งชาวญ่ีปุ่ น

และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินขวกัไขว่อยูต่ลอดทั้งวนั 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

พกั Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่า 

  



(หากตอ้งการเท่ียวดิสนียแ์ลนดก์รุณาแจง้ในวนัจองก่อนเตม็เพ่ิม 3,999บ. เด็ก4-11ปี 2,999บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง8.00-18.00) 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600

ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น 

Pirates of the Caribbean       It's a small world  

Snow White's Adventures       Dumbo The Flying Elephant 

https://www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/attraction/detail/152/


Enchanted Tale of Beauty and the Beast      Peter Pan's Flight   

Mickey's PhilharMagic         Star Tours: The Adventures Continue 

Stitch Encounter        The Happy Ride with Baymax 

Gadget's Go Coaster        Space Mountain  

https://www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/attraction/detail/196/


Day 7 ท่าอากาศยานนาริตะ ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รีสนามบินอนิชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการ Snack บนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้  

11.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี  LJ 202   

14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้น าท่าน ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี สนามบินอินชอน เป็น 1 ใน 3 ของสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก 

เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกแบบครบวงจรประกอบดว้ยช็อปแบรนดเ์นมกว่า 120 ร้าน เช่น CHANEL , Louis Vuitton , Givenchy 

, GUCCI ร้านอาหารมากกว่า 120 ร้าน สวนสาธารณะ สถานท่ีรีแลก็ซ์กบัโซนสุดชิว เช่น ถนนวฒันธรรมเกาหลี  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออก

เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

17.50 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน LJ 003 

21.10 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ                                                                           

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

26 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66 49,977.- 48,977.- 10,977.- 



 



  



 

 



 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

